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Medlemsstatistik
Medlem Betalande I‐medlem Junior Ständig
2016

276

21

6

12

2017

262

20

6

12
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Tävlingsverksamhet
Tävlingsverksamheten har bestått av seriespel i fyrmanna måndags‐ och tisdagskvällar.
Vårterminen startade med sammanlagt 47 lag, utökat till 48 lag under hösttermin med nio
omgångar i grundspelet respektive sju i slutspelet och två TL på tisdagskvällar. Tre priser i
varje grupp har utdelats efter grundspelet. Elitserien spelar numera med lagda brickor och
TK har dessutom beslutat att från och med våren införa den nya 20‐0 skalan. Vi har också
arrangerat partävlingar på onsdagskvällar samt dagspel på tisdagar och torsdagar. Vi anslöt
oss till SBFs simultantävlingar på onsdagskvällar. Under sommaren spelades sommarserie
tisdagar med 12 omgångar och onsdagskvällar vilket lockade många deltagare.
I november arrangerade vi vår traditionella bridgefest som sträckte sig över fyra dagar. Det
största evenemanget var slutspelet i Svenska Cupen 2017, ett uppdrag som Uppsalabridgen
åter fick av SBF. I samband med detta arrangerade vi vår egen guldtävling, Uppsala Lagguld,
med starkt stöd från UBF och SBF hade tävlingen 31 deltagande lag. Under festivalen
arrangerade vi också två bronstävlingar och en silvertävling. Utöver detta arrangerade vi
ytterligare fyra tävlingar med silverstatus: Silverlappen och Mixed‐lag i maj, under jul‐ och
nyårshelgarna spelades Fyristräffen på annandagen och Vikingaträffen direkt efter nyår. Vi
arrangerade även kval till SM/DM i kategorierna lag, par och mixed‐par.

Tävlingsresultat
Uppsalalaget ”Tre och en halv män" som bestod av Tommy Andersson, Joakim Nordlindh,
Per‐Erik Malmström och Johan Säfsten tog sig ända till toppen i Svenska Cupen 2017.
Mats Johansson blev vinnare i Sommarserien 2017.
Upplands framgångsrikaste spelare under spelåret 2016‐2017 blev Ulf Nohrén som äntligen
bröt Hans Kvick sexåriga dominant.
Samtliga tävlingsresultat från olika evenemang kan man enkelt finna via klubbens hemsida.
Öppna SBFs nya BIT: http://www.svenskbridge.se/. Under fliken MEDLEM tar du dig vidare
genom att klicka på ”min klubb” eller ”mitt distrikt”. Alternativt kan man besöka UBFs nya
hemsida http://www.svenskbridge.se/upplands‐bf.

Kursverksamhet
Under 2017 höll Rolf Westman och Ewa Wetterhall bridgekurser på olika nivåer. Nya I‐
medlemsantalet speglar deras engagemang. ”Temakvällar” för mindre rutinerade samt
spelare som gick kurser på högre nivåer förblir populära. Eva och Christina fortsatte med
övningskurs i samband med dagbridgen på tisdagar.
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Uppsala Bridgeallians och Bridgens Hus
Under 2017 år har vi satsat på att underhålla av huset. Förbättrad inne‐ och utebelysning
och golvrengöring. Alliansen har avtal med byggföretaget Veidekke angående
parkeringsplatser från 2018. Byggprojekt pågår.
Nya datorskärmar och en nygammal skrivare inköptes för bättre tävlingsledning. Nytt
kylskåp och nytt vitrinskåp är några exempel på våra investeringar.

Flertalet av de helger då huset varit tomt har vi kunnat förbättra ekonomin genom
uthyrning. Vi räknar med att ha ett fortsatt konstruktivt samarbete med PBF Uppsala.
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